Usnesení č. 8

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice. konaného dne 08. 02. 2012

Zastupitelstvo obce na základě zpráv a návrhů:

l)

Schvaluje program veřejného zasedání.
2) Bere na vědomí zpráluo činnosti starosty a zastupitelstva obce od poslednihoYZ,
konaného 15. 12.20Il akontrolu usnesení.
3) Schvaluje odpisový plán na r.2012 příspěvkové orgarizace Z3 a MŠHuštěnovice.
odpisy činí73.998,- Kč a budou poukázány zřtzovatelem na ÚČet příspěvkové
organizact v pololetních splátkách k 30. 6. 2012 a 30. 1I. 2012. Zastupitelstvo obce
zároveňnaŤízuje odvod zpět zřizovateli ve lhůtě 30 dnů po obdržení.
4) Schvaluje na základě §84 odst. 2 písm. b) zákona č, 12812000 Sb. v platném znéni
rozpočet na r. 2012. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou příjmy ve výši 8 331 000 KČ,
výdaje ve výši 15 424 000 Kč a financování ve výši 7 093 000 Kč. Výsledkem
schváleného rozpočtu je schodek, který bude kry,t ze zůstatka na bankovních ÚČtech
obce, které k datu 3I.12.2011 činily 20 344 362,59 Kč.
ZO opravňuje starostu obce Aleše Richtra k úpravě závaznýchukazateli schváleného

5)
6)

rozpočtu:
a) Rozpočtovým opatřením při přijetí účelověurčených dotací, finančníchpříspěvkŮ
a darů jak na straně příjmů,tak na straně výdajů.
opatřením při čerpáni mimořádných výdajŮ v rozsahu I%
Rozpočtovým
b)
schválených výdajů pro rok 2012.
Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části domu služeb paní Monice Bartoškovéa
pověřuj e starostu j ej ím podepsáním.
Schvaluje výsledek výběrového Ťízeni na opravu sociálního zaŤízeni kulturního domu.

Yítézná ťtrma Stavebniny Kodrla, s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, S
nabídkovou cenou 694 224 Kč s DPH. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.

výběrového Ťízenina opťavu chodníků ZŠa MŠ.YÍtézná firma
Stavebniny Kodrla, s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, s nabídkovou cenou 327
635 Kč s DPH. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schvaluje zajištění vlastních prostředků na akci ,, Oprava chodníků-I/55 silničníÚsek
Huštěnovice" ve výši odpovídajícínavrhovanému podílu žaďatele na nákladech
stavební části akce pro rok 2012, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpoČttt
SFDI pokryj i I00% nákladů stavební části akce v roce 2012. Předpokládaný rozpoČet
akce 4 000 000 Kč, z toho činístátní příspěvek 2 800 000 Kč a podíl obce z vlastních
finančníchprostředků činí1 200 000 Kč, které zastupitelstvo obce Huštěnovice urČuje
nezpochybnitelně a ve formě peněžního plnění.
Schvaluje koupi parcely č.I034l74 k. ú. Huštěnovice. Výkupní cena pozemku v ploŠe
určenév územnímplánu obce pro výstavbu rodinných domů je ve výši I20 Ké za I
výstavu
-'. Vykupní cena pozemku mimo plochu určenou v územnímplanu pro
podepsáním
rodinných domů je ve výši 12 Kč za I m'. Současně pověřuje starostu
kupní smlouvy.

7) Schvaluje ýsledek
8)

9)

l0) Schvaluje starostovi Aleši Richtrovi, nazéfrJadě § 79 odst. 5 zákonač. 128/2000 Sb. o
obcích, proplacení zůstatku nevyčerpanéíádnédovolené roku 201 1.

V Huštěnovicích 08.

02. 2012

nek Pres,Dis
míštostarosta

